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PROJEKT COMENIUS POKRAČUJE  

V pátek 5. září se po prázdninách znovu sešli studenti zapojení do dvouletého projektu Comenius a 

přivítali mezi sebou také nováčky z prvních ročníků. Nový projektový rok zahájili velmi hezky - otevřením 

kufru od portugalských spolužáků. 

 

 

POUŤ KE DNI CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ  

Římskokatolická církev si již tradičně 16. září připomíná Den církevního školství. • Slaví se na svátek sv. 

Ludmily. Naše škola tento den oslavila poutěmi k Maria Skále - 1. ročníky, do Kroměříže - 2. ročníky a na 

Svatý Hostýn - závěrečné ročníky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ADAPTAČNÍ POBYTY PRO NOVÉ STUDENTY  

Koncem prázdnin a v 1. týdnu školního roku proběhly na naší škole adaptační kurzy spojené s duchovní 

obnovou prvních ročníků. Úkolem této akce je seznámení se s novými spolužáky, učiteli a vychovatelkami 

DM. 

Svou úlohu v rámci vstupu do nové školy sehráli i výchovný poradce a školní preventista. V závěrečném 

dotazníku, který sloužil jako zpětná vazba pro organizátory APDO, žáci reagovali pozitivně a hodnotili toto 

setkání jako velmi prospěšné a zdařilé. 

 

 

SPORTOVNÍ KURZ  

V neděli odpoledne 14. 9. 2014 se za deštivého počasí sešlo 44 studentů a 5 kantorů, aby se vydali na 

kolech do Jánských Koupelí, kde měli strávit v příjemném prostředí Ústřední hasičské školy týdenní 

sportovní kurz. 

Z tohoto zázemí hasičské školy se každý den vydávali různými směry do okolí, kde poznávali krásy 

zdejších hor Nízkého Jeseníku a účastnili se různých sportovních kurzů. Na Kružberské skále si vyzkoušeli 

základy horolezectví, na Podhradí v kempu u Vítkova si osvojovali vodácký výcvik na kajaku, gumových 

člunech a raftu. V nedalekém Klokočově si pobyt na kurzu zpříjemnil exkurzí do hřebčína Františkův dvůr a 

v Hradci nad Moravicí navštívili místní zámek. Po týdenním ježdění na kolech a absolvovaných 

netradičních kurzech nám na strávený týdenní pobyt zbyly jen fotografie a krásné vzpomínky. 

 

 

NOVÁ UČEBNA  

Pro naše studenty jsme během prázdnin připravili novou učebnu hry na hudební nástroje, kterou jsme 

vybavovali novými elektronickými varhanami, pianem i akustickými panely, nábytkem a kobercem. Je to již 

naše třetí odborná učebna tohoto typu a tato také velká investice je vyvolána potřebou nabídnout kvalitní 

výuku stoupajícímu počtu studentů denní i dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, který je obsazen téměř do povolených 100% své kapacity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA  

Na naší škole proběhla ve spolupráci s o.p.s. JINAK výstava fotografií s následnou besedou " Z ústavu do 

života" v rámci projektu " Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji". Besedy se zúčastnili studenti oboru Sociální činnost. 
Smyslem procesu je změnit kvalitu života lidí s postižením a umožnit jim žít v přirozeném prostředí. 

 

 

EXKURZE DO DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC  

20. a 21.října se uskutečnila pro všechny žáky školy s výjimkou závěrečných ročníků exkurze do národní 

kulturní památky Dolní oblast Vítkovice, kde žáci zhlédli " Ostravské Hradčany"a multifunkční aulu Gong. 

Pak se přemístili do Velkého světa techniky kde je čekala interaktivní expozice, která jim přiblížila Svět 

přírody, Svět civilizace a Svět vědy a objevů, V expozici strávili i s filmovým představením 

nezapomenutelné 3 hodiny interaktivní výuky, o čemž svědčily jejich kladné ohlasy. 

 



25. VÝROČÍ KANONIZACE PATRONKY ŠKOLY  

Za blahoslavenou byla Anežka Česká prohlášena v roce 1874. Teprve 700 let po její smrti ji papež Jan 

Pavel II. prohlásil za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 v Římě za účasti více než 8000 poutníků z 

Čech a Moravy. Pět dní po její kanonizaci se udál památný 17. listopad 1989, který znamenal pád 

totalitního režimu v Československu. Mnozí v tom vidí duchovní dar svaté Anežky. 

 

 

PROJEKT COMENIUS  

Od soboty 18.10. do soboty 25.10. 2014 se u nás konalo velké setkání studentů a učitelů ze 7 zemí v 

rámci projektu Comenius, projektu se účastnilo téměř 60 hostů z Litvy, Finska, Polska, Německa, 

Portugalska, Turecka a České republiky. Jeden z výletů se konal do Fulneka, setkání s J.A. Komenským 

bylo pro naše hosty jedním z velkých zážitků. 

 

 



PROJEKT COMENIUS - DIVADELNÍ HRA  

Název našeho projektu je "Domov v Evropě- Bez domova v Evropě", tématem projektu je např. migrace a 

jedním z oderských úkolů bylo divadelní představení na toto téma, naši hosté se tohoto úkolu zhostili 

velmi dobře, v závěrečném představení byli překvapení i dojatí snad všichni diváci a již se všichni těšíme 

na záznam představení na DVD. 

 

 

 

PROJEKT COMENIUS - MULTIKULTURNÍ VEČER  

Úterní odpoledne a večer bylo vyhrazeno pro společenské setkání nejprve u společného stolu při 

ochutnávání národních specialit a posléze v tělocvičně školy při společném tanečním večeru s ukázkami 

národních tanců jednotlivých zemí. 

 

 



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

S DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, se konal ve čtvrtek 13.11. od 10:00 do 17:00 hodin. V rámci úvodního 

programu se představila  školní hudební a divadelní tělesa a předvedly přijímací zkoušky z jednotlivých 

zdatností. Přijímací zkoušky si pak mohli uchazeči také "nanečisto" vyzkoušet.. 

 

 

SVATOMARTINSKÉ ŠÁTKOVÁNÍ  

... daruj z přebytku, nakup z dobrého srdce a přispěj potřebným... Příjem šátků - třída SČ4 do 24.11. 

2014. Prodej 3.12. 2014. Výtěžek šel na Fond ohrožených dětí v Ostravě. 

 

 



SLAVNOSTNÍ KOLAUDACE KNIHOVNY  

                           Slavnostní kolaudace školní knihovny proběhla 1.prosince 2014 ve 14.30 hod 

 

DATIO ZAZPÍVALO PACIENTŮM ODERSKÉHO DOMOVA  

Sbor Střední církevní školy sv. Anežky České DATIO vystoupil dne 22. října 2014 před pacienty v Domově 

Odry. Třicet dívek zazpívalo a zahrálo pro radost jak babičkám a dědouškům, tak zdravotnímu personálu. 

V programu zazněla na úvod modlitba Pater noster a Ave Maria. 
  Poté následovaly české a moravské lidové písně za doprovodu klavíru (Jana Bezděková), kytary (David 

Cindler), flétny (Weronika Uherková), ozvláštněné sólovými výkony mladých zpěvaček. Na závěr si mohli 

všichni se sborem zazpívat i zatančit temperamentní italskou Tarantellu. O tom, že se vystoupení líbilo, 

svědčil srdečný potlesk a úsměv ve tvářích všech posluchačů. 

 

 

 



VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ SVATÉ ANEŽKY  

Na den otevřených dveří na naší škole proběhly workshopy pro děti ze ZŠ a MŠ v Odrách k připomínce 25 

let od svatořečení sv. Anežky České. Děti mateřských škol vyráběly látkové panenky, s jakými si hrály naše 

prababičky, tvořily podtácky pod hrníčky a hrály si s ekologickou plastelínou. 

 Dílnička byla živelná, plná smíchu a dětem při tvoření pomáhaly naše studentky předškolní a mimoškolní 

pedagogiky. Ve druhé učebně proběhlo tvoření pro žáky osmých a devátých tříd, kteří si současně 

prohlédli budovu školy, seznámili se s požadavky na přijímací zkoušky. Mottem celé akce byla myšlenka 

Jana Pavla II. o sv. Anežce České: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, 

povzbuzovala bezradné. A tak mohla šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."  

 

 

ADVENTNÍ KONCERT  

Těšit se můžete na sbor DATIO ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky 

České a jeho hosta sbor ONDRÁŠEK ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně. Oba sboryzazpívalypod 

vedením svého sbormistra, pana Josefa Zajíčka. Společný adventní koncert se konal ve středu dne 17.12. 

2014 v kostele svatého Bartoloměje v Odrách, v 17:00 hodin. 

 

 



ADVENTNÍ OBDAROVÁVÁNÍ  

Dárek pro svatou Anežku otevřel adventní čas dobrých skutků, naši studenti se zapojili do několika akcí a 

jednu také sami zorganizovali- ve své dobročinné aktivitě Svatomartinské šátkování vybrali 3 100 Kč, které 

předají Fondu ohrožených dětí v Ostravě, v dalších tradičních aktivitách přispějí potřebným v rámci 

Srdíčkové sbírky 7 308 Kč a v rámci sbírky Vánoční hvězda poputuje 800 Kč pro onkologicky nemocné děti 

Fakultní nemocnice v Olomouci. 

 

 

 

SRDÍČKOVÝ DEN  

Ve dnech 2. až 3. prosince 2014 se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkový den“ občanského 

sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Aktivně se zapojilo 

deset studentů prvních ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogiky a 

ošetřovatelského oboru. Díky štědrým příspěvkům oderských občanů naši studenti mohli vybrat částku 

7308,- Kč. 

 



12. ŠKOLNÍ PLES  

V pátek 23.ledna srdečně zveme již tradiční 12. reprezentační ples spojený se slavnostním stužkováním 

maturantů a končících ročníků. Ples se koná v Dělnickém domě v Odrách od 19:00 hodin. Přejeme 

příjemnou zábavu a děkujeme také všem štědrým dárcům za sponzorské dary do tomboly a přikládáme 

ilustrační foto z dřívějších ročníků. 

 

 

PŘEDNÁŠKA K 70.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V 

OSVĚTIMI  

V rámci připomínky Dne památky obětí holocaustu - 27.ledna - se uskutečnila dvouhodinová přednáška k 

70.výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi s bývalým vězněm Luďkem Eliášem z Ostravy. 

Přednášku zajišťovala česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. 

Dne 7.ledna jsme přivítali na škole vzácnou návštěvu - pamětníka holocaustu pana Luďka Eliáše v 

doprovodu paní Jany Hlávkové z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Přednáška i 

následná beseda byla pro studenty i přítomné učitele velmi přínosným a hlubokým emocionálním zážitkem. 

 

 



GENETIKA SLAVÍ 150 LET  

Přesně před 150 lety brněnský mnich, hynčický rodák Johann Gregor Mendel v přesvědčení, že poznávat 

Stvořitele lze i skrze jeho dílo, založil svými pokusy s křížením rostlin vědeckou genetiku. Vůbec největší 

přírodovědecký objev v českých zemích vznikl na církevní půdě. 

Přesně před 150 lety brněnský mnich, hynčický rodák Johann Gregor Mendel v přesvědčení, že poznávat 

Stvořitele lze i skrze jeho dílo, založil svými pokusy s křížením rostlin vědeckou genetiku. Vůbec největší 

přírodovědecký objev v českých zemích vznikl na církevní půdě 

 

 

SBOR DATIO ZAZPÍVAL V HRANICÍCH 

Sbor Datio v Domově seniorů vystupoval prvně a přijel rovnou z víkendového soustředění ve Vrážném- 

Hynčicích, kde byl ubytován v rodném domě Johanna Gregora Mendela. Dopoledne zazpíval na dvou po 

sobě jdoucích mších v hranickém kostele, odpoledne pak potěšil právě obyvatele Domova seniorů. 

 

 



DOKONČENÍ REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A DM  

Úspěšně jsme dokončili 5. etapu rekonstrukce naší školy a uzavřeli jsme akci: „SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky 

České Odry - stavební úpravy, 5. etapa - energetické úspory SO 03“. V rámci této etapy jsme provedli 

zateplení budovy starého domova mládeže a tělocvičny, spolu s novou fasádou a výměnou oken. 
 Tato stavba přesáhla 2 mil. Kč a na její realizaci se podílel zřizovatel školy Biskupství ostravsko-opavské, 

Státní fond životního prostředí ČR  v rámci operačního programu Životní prostředí a také město Odry. Za 

dotaci a pomoc našeho zřizovatele moc děkujeme, také za technickou a organizační pomoc, stálou 

podporu  a veliký kus práce. 

 

 

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY Z ČJ  

Dne 5.2.2014 se konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka v Novém Jičíně. Tohoto kola se 

zúčastnila Anna Macíčková ze 4. ročníku oboru Pedagogické lyceum a Štěpán Klos z 2. ročníku oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve velké konkurenci oba soutěžící naší školy obstáli: Anna získala 

krásné 5. místo a Štěpán 9. místo. Oběma úspěšným řešitelům gratulujeme. 

 

 

 



“THE UGLY DUCKLING”- POHÁDKA PRO DĚTI  

Dne 4. 3. 2015 sehráli naši studenti anglické představení pro děti z MŠ Pohořská a ZŠ Komenská. Studenti 

se v kroužku „Angličtina pro předškoláky“ v rámci Střediska volného času seznamují s metodikou výuky 

angličtiny v předškolním a mladším školním věku. Získané dovednosti předvedli právě při tvorbě 

představení „Ošklivé káčátko“, (ilustrační foto) 

které sehráli v anglickém jazyce.  Hra byla uvedena ve dvojí verzi: nejprve zjednodušeně pro předškoláky, 

druhé představení pak bylo upraveno tak, aby odpovídalo úrovni mladších školních dětí, které již znají 

základy anglického jazyka. Obě představení byla uvedena s doprovodnými aktivitami. Děti zpívaly anglické 

písně a vyplňovaly pracovní listy. Jejich nadšené ohlasy potvrdily, že se akce vydařila.Spolupráce s MŠ 

Pohořská i ZŠ Komenská je dlouhodobá. Výše uvedené anglické představení nebylo první, které děti 

navštívily. Podobné akce se konají již několik let a přispívají k dobré součinnosti mezi školami. Naši 

studenti si tak mohou „na vlastní kůži“ vyzkoušet nejen svou angličtinu, ale také dovednosti z metodiky pro 

výtvarnou výchovu při tvorbě kostýmů nebo hudební výchovu při nácviku anglických písní. 

Ohlas na anglické představení pohádky „O ošklivém káčátku“ 

Studentky Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České si pro děti z naší mateřské 

školy připravily krásnou pohádku „O ošklivém káčátku.“ Pohádka byla velmi zdařile nastudována s ohledem na 

předškolní věk dětí a jazykové znalosti angličtiny. Pohádka se dětem líbila a dobře ji chápaly. Děti si také po 

pohádce mohly vyzkoušet, jak se učí děti v anglicky mluvících zemích, jak dělají jednotlivá zvířátka, která v 

pohádce vystupovala. Společně s herci si děti zazpívaly jednoduchou anglickou písničku a ve skupinkách si se 

studentkami vyplnily pracovní listy o zvířátkách. Za odměnu dostaly studentkami vyrobené papírová zvířátka s 

malou sladkostí. 

Dětem se pohádka i práce se studentkám líbila. Byl to hezký způsob, jak přiblížit dětem předškolního věku 

anglický jazyk. 

Studentkám a paní učitelce Lence Chodurové děkujeme za hezky strávené dopoledne. 

 Karin Zimmermannová, učitelka MŠ Pohořská 

 

 



KUFR Z TURECKA 

V rámci projektu Comenius dorazil do školy kufr naší partnerské školy v turecké Antalyi, ve kterém 

turečtí studenti představují svým evropským spolužákům svoji zemi. V současné době se již všichni 

těšíme na naše poslední projektové setkání v dubnu v Německu. 

 

 

22. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 

22. ročník celostátní přehlídk yproběhl od 17. do 19. března. Vedle bohatého vlastního programu, který 

vytvoříly děti a studenti z 26 církevních ško,l byl připraven také doprovodný program: výstava ilustrací 

paní Vlasty Švejdové, výtvarné dílny pro děti z MŠ, večerní koncert tří sborů, beseda s otcem Lukášem 

Engelmannen a kavárna Mental Café. 

 
 



PRVNÍ PŘEHLÍDKOVÝ DEN  

Úterý 17.3. patřilo dětem z 10 církevních ZŠ a také dětem z oderské a spálovské MŠ, které navštívily 

vernisáž s paní Vlastou Švejdovou. Vernisáž v uměleckém programu doprovázely děti z CZŠ Veselí nad 

Moravou a jejich soubor Štěpnička. Setkání s paní ilustrátorkou bylo velmi milé a její krásné ilustrace 

potěšilyvšechny návštěvníky.  

 

 

 

 

DRUHÝ A TŘETÍ PŘEHLÍDKOVÝ DEN  

Druhá část celostátní přehlídky již patřila studentům z 15 středních škol z celé ČR, naši hosté přijeli z 

Prahy, Českých Budějovic, Varnsdorfu, Brna, Jihlavy, Třebíče, Olomouce, Bojkovic, Prostějova, 

Kroměříže, Ostravy, Havířova a také ze slovenských Košic. Ve třech přehlídkových dnech jsme shlédli 88 

krásných vystoupení. 

 

 



VYSTOUPENÍ HOSTŮ  

Ve druhém přehlídkovém dni jsme rádi přivítali milé hosty ze sdružení osob s mentálním onemocněním, 

hosté z taneční skupiny Bílá holubice předvedli nádherný i mrazivý taneční výkon. V předsálí pak jejich 

kamarádi nabízeli účastníkům přehlídky kávu i jiné nápoje ze své pojízdné kavárny Mental Café. 

Děkujeme za jejich návštěvu. 

 

 

VEČERNÍ KONCERT TŘÍ SBORŮ  

Ve středu 18.3. se v kostele sv. Bartoloměje konal již třetí ročník přehlídkových koncertů tří sborů. Letos 

v něm vystoupily: Schola Biskupského gymnázia v Ostravě, dětský sbor Holoubci a hrdličky ze ZŠ sv. 

Zdislavy z Kopřivnice a sbor AVE z Arcibiskupského gymnázia z Kroměříže. Děkujeme dětem i studentům 

za krásný hudební zážitek a děkujeme také televizi NOE za natáčení koncertu. 

 

 



SOUTĚŽ V ANGLICKÉ KONVERZACI  

Dne 18.3.2015 proběhla na SZŠ Karviná soutěž v anglické konverzaci pro střední zdravotnické školy. Této 

soutěže se již tradičně účastníme, takže jsme ani letos neudělali výjimku a vyslali jsme dvě studentky, 

Michaelu Jourovou z PMP2 a Marii Mikolášovou z PMP4, které byly vítězky školního kola. Soutěž proběhla 

ve dvou kategoriích. V kategorii 1. a 2. ročníků nás úspěšně reprezentovala Michaela Jourová, která 

skončila na čtvrtém místě. 

 

HUDEBNÍ FESTIVAL PEDAGOGICKÝCH ŠKOL - ZLATO PRO DATIO   

Ve dnech 26. a 27. března se v Karlových Varech konal 38. ročník celostátního Hudebního festivalu 

pedagogických škol. Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 300 soutěžících z 11 pedagogických škol. 

Náš školní sbor DATIO obhájil loňskou ZLATOU MEDAILI. GRATULUJEME ! 

 

 

 

 



4. MÍSTO V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI 

Dne 31.3.2015 se sedm studentek ze třídy PMP3 zúčastnilo slavnostního vyhlášení literární soutěže o cenu 

Filipa Venclíka v pražském kině Lucerna. Největší úspěch sklidila Silvie Jašková, která se umístila na 4. 

místě v kategorii poezie s básní Tolerance - solidarita - empatie. Studentky měly možnost setkat se i s 

rodiči Filipa Venclíka 
  a se známými osobnostmi, jako například s herečkou Alenou Procházkovou, s kandidátkou na 

prezidentku ČR Táňu Fischerovou a s českým dabérem Michalem Pavlatou. Program obohatila dvě 

hudební vystoupení moderního i klasického rázu v podání rapperky Sharkass a saxofonisty Reného. 

Studentky byly z vyhlášení výsledků nadšené a návštěvu Prahy si všechny užily. 

 

 

 

ZÁPAS V DIVADELNÍ IMPROVIZACI  

V podvečer 7. dubna 2015 se sešli studenti školy, učitelé i fanoušci z okolí, aby podpořili, v tomto školním 

roce, nově vzniklý tým mladých improvizátorů a užili si zápas v divadelní improvizaci školního týmu 

zvaného O.SL.I. (Odry slušně improvizují). K radosti všech přítomných se role rozhodčí ujala bývalá 

trenérka a vyučující dramatické výchovy Žaneta Káňová. Roli konferenciéra si vystřihla současná trenérka 

Adéla Hrabovská. Učebna dramatické výchovy se stala svědkem nejlepšího zápasu v historii tohoto týmu, 

který skončil remízou. Poděkování patří všem hráčům i skvělému publiku. V brzké době se chystá náš tým 

na mezinárodní přehlídku v Košicích. 

 

 



POSLEDNÍ SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU COMENIUS  

V týdnu od 12. - do 18. dubna se vydala skupina 10 studentů a 3 vyučujících na poslední projektové 

setkání do severoněmeckého města Syke, nedaleko Brém, kde na ně již čekaly stejně početné výpravy z 

dalších 6 zemí - z Finska, Litvy, Polska, Německa, Turecka a Portugalska. V rámci setkání studenti 

předvedli výsledky své celoroční práce (divadelní hru, kreslený komiks, elektronickou prezentaci, 

dotazníkové šetření k tématu migrace a další) a hlavně se těšili z přátelských setkání se svými spolužáky z 

různých zemí. 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Studentky třídy SČ1 se v letošním školním roce zúčastnily celostátní výtvarné soutěže pořádané 

Cyrilometodějským gymnáziem a mateřskou školou v Prostějově na téma: Až já budu velký/(á) a volně 

zpracovaly téma na motivy své představy o budoucím povolání/životě. Na druhém místě se umístila 

Nikola Krkošková, které gratulujeme. 

 



MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI CÍRKEVNÍCH 

ŠKOL V KOŠICÍCH  

Ve dnech 28.4. - 1.5. 2015 se školní taneční a improvizační kroužek zúčastnil přehlídky zájmové činnosti 

církevních škol v Košicích. Tato přehlídka byla pod patronem Katolické střední školy cv. Cyrila a Metoda, 

která je každoročním účastníkem celostátní přehlídky v Odrách. Děvčata vystoupila s tancem „Museum 

tance“ a s tímto číslem se probojovala do večerního galaprogramu, který se konal v rámci dne Košic pro 

širokou veřejnost. Také si vysloužila čestné uznání poroty v podobě diplomu a upomínkové sošky. 

Improvizační kroužek si zasloužil velký potlesk a zájem diváků. I přes zdlouhavé cestování jsme si 

přehlídku a město Košice s úsměvem užily a tímto děkujeme organizátorům za velice vstřícný přístup. 

 

STUDENTI PÍŠÍ DO NOVIN  

Naši studenti se pod vedením vyučujících českého jazyka a literatury tradičně zapojují do soutěže Mladé 

Fronty Dnes "Studenti čtou a píší noviny" a sklízí úspěchy. V letošním roce byl v redakci vybrán a otištěn 

text Michala Kopeckého. Gratulujeme. 

 

 



PŘÁTELSKÉ BASKETBALOVÉ ZÁPASY  

Po celý školní rok se konají přátelské basketbalové zápasy našich studentek se studentkami SOŠ v Odrách 

a se žáky obou ZŠ v Odrách. Jeden z posledních turnajů se konal v tělocvičně ZŠ Pohořská dne 6.5. 2015. 

Pan trenér Skalka hodnotil výkony svých svěřenkyň velmi dobře a děkuje za poctivý tréning i pěknou hru, 

která skončila vítězstvím našeho týmu. 

 
 

ÚSPĚCH PŘI ZÍSKÁNÍ ANGLICKÝCH CERTIFIKÁTŮ PET  

Dne 14.3.2015 devět odvážných žáků a žákyní ze Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. 

Anežky České v Odrách podstoupilo písemnou a ústní zkoušku z jazykové zkoušky PET (Preliminary English 

Test). Tato zkouška se konala v Ostravě v Britském jazykovém centru od ranních až do odpoledních 

hodin. Předmětem zkoušení byly následující kategorie: čtení, gramatika, poslech, psaní a rozhovor s 

rodilými mluvčími. Odměnou všem žákům byly krásné výsledky, na které si však museli počkat tři týdny: 

mezinárodně uznávané certifikáty z anglického jazyka PET. Všem účastníkům blahopřejeme. 

 



VÝHERCI CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE VE TVORBĚ POEZIE A PRÓZY 

PRO DĚTI  

Zvídavé, hravé a o dětskou literaturu zajímající se žákyně Střední pedagogické a Střední zdravotnické 

školy sv. Anežky České v Odrách se i letos zapojily do literární soutěže, kterou již 3. rokem pořádá SPgŠ 

Boskovice. Žákyně si mohly vybrat z následujících kategorií – poezie, próza a píseň pro děti. Tématem 

pro tvorbu prací bylo „Zvířátka v lese“. Výsledky hodnotila odborná porota a absolutního vítěze 

každoročně vybírá známý autor Jiří Žáček. V kategorii próza se umístila žákyně naší školy Kristýna 

Bartečková ze 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na krásném 3. místě. V kategorii 

píseň získala prestižní 1. místo Charlotte Řeháčková ze 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogiky. Všem žákům, kteří se zapojili, děkujeme za účast a poctivou práci a výherkyním 

gratulujeme. 

 

MYŠLENKOVÁ MAPA V ANGLICKÉM JAZYCE  

Naše škola vyhlásila v letošním roce 1. ročník celostátní soutěže pro střední pedagogické školy s názvem 

„Myšlenková mapa v anglickém jazyce“. Tématem soutěže bylo literární výročí: 31. března roku 1855, 

tedy před 160 lety, se narodila Charlotte Brontëová, anglická spisovatelka, která je považována za jednu 

z prvních skutečně moderně smýšlejících žen své doby. Cílem soutěže bylo využít aktivizující výukové 

metody, podpořit čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce a podnítit tvořivost i výtvarné nadání 

studentek. 
 Soutěž se konala pod záštitou paní Michaely Vařekové, která je regionálním zástupcem nakladatelství 

Oxford University Press v České republice, jež věnovalo odměnu pro vítěze. Akci podpořilo cenami také 

nakladatelství Bridge Publishing House. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, účast škol nebyla 

vysoká, přesto měla porota složená z vyučujících anglického jazyka a výtvarné výchovy co hodnotit. 

Zaslané práce překvapily svou originalitou zpracování i pojetím tématu a rozhodování o vítězi bylo velmi 

těsné. Studentky soutěžily ve dvou kategoriích dle ročníků, a to jako dvojice či jednotlivci. V první kategorii 

zvítězila dvojice studentek Natálie Straková a Tereza Blažková ze SPgŠ a SZŠ Krnov, ve druhé kategorii 

pak dvojice Lucie Kopecká a Alžběta Havranová z naší školy. 

 



IMPROVIZACE NA MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDCE V KOŠICÍCH 

 

Divadelní skupina O.SL.I., Odry Slušně Improvizují vystoupila ve dnech 28.4. - 1. 5. 2015 na mezinárodní 

umělecké přehlídce v Košicích. Děvčata vystoupila se čtyřmi kategoriemi a sklidila velký potlesk. V jednom 

odpoledni se divadelní improvizační skupina rozhodla trénovat na volném prostranství, přímo na náměstí v 

Košicích. Tento trénink byl velice neobvyklý, ale děvčata zazářila a dokázala zaujmout. 

Místní obyvatelé i turisté měli možnost shlédnout či zapojit se do představení. Toho nejvíce využili chlapci z 

maturitního ročníku místní košické průmyslové školy, kteří přerušili své poslední zvonění jen proto, aby si 

mohli s námi zahrát. Pár odvážlivců přišlo k nám blíže a my jsme jim dali možnost si zaimprovizovat v 

jednoduchých cvičeních a kategoriích. Fantazii se meze nekladou a tak to také bylo i při tomto tréninku. 

Děkujeme všem organizátorům i vstřícnému publiku 

.

 

 

 

 

KONCERT SBORU DATIO NA SV. HOSTÝNĚ 

 Srdečně zveme všechny lékaře, zdravotní sestry, nemocniční kaplany, další pracovníky ve zdravotnictví 

a všechny lidi dobré vůle na pátou pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatý Hostýn v sobotu 

13. 6. 2015. Poutní mše svatá bude v 10:15 hodin. Odpoledne ve 13:30 bude koncert duchovní hudby, 

účinkují sbory Datio a Ondrášek pod vedením sbormistra Jiřího Zajíčka. 

 

 

 

 



VERNISÁŽ SOUTĚŽE "MYŠLENKOVÁ MAPA"  

V pondělí 8. června se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku celostátní soutěže pro střední 

pedagogické školy s názvem „Myšlenková mapa v anglickém jazyce“. Na prvních místech se ve dvou 

kategoriích umístily týmy z pedagogických škol z Krnova a Oder. Ceny vítězům předávala paní Michaela 

Vařeková, která je regionálním zástupcem nakladatelství Oxford University Press v České republice, jež 

věnovalo odměnu pro vítěze. 

 

ZÁPAS IMPROVIZACE V OSTRAVĚ  

Dne 10. 6. 2015 došlo v ostravském klubu Atlantik k boji na slova a činy. Oderský tým divadelní 

improvizace O.Sl.I. (Odry SLušně Improvizují) zde změřil své síly s domáckým týmem All Imp. Zápas to 

byl věru vyrovnaný! 
Hráči se snažili ze všech svých sil, ukázat publiku, co v nich je a pro sebe objevili i místa dosud 

nepoznaná. První poločas ovládl ostravský tým 3:1, po přestávce se O.Sl.I. opřeli o svá kopyta a s 

tvrdošíjností sobě vlastní dorovnali na 3:3. Rozhodčí se z toho celý orosil a dal pokyn k prodloužení, to už 

celé divadlo vřelo, jako když se v Odrách vaří bramboračka! V posledních minutách úsměvů, potu a 

potlesků skončil zápas 5:3 + jeden trestný bod pro All Imp. Večer se vydařil. V Ostravě zakusili zač je toho 

oderský loket, a že s oslicemi se těžko drží krok.SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České reprezentovala tato 

děvčata: Adéla Hrabovská, Katka Konderlová, Tereza Smočková z PMP3, Zdeňka Strachotová a Martina 

Sojáková z PMP2. Děkujeme za podporu dalších hráčů našeho týmu a úžasné publikum. 

trenérka Rákoska Adéla Hrabovská 

 

 



FINANČNÍ GRAMOTNOST  

Ve dnech 22.-23.června 2015 se na naší škole v rámci výuky finanční gramotnosti ve třetích ročnících 

uskutečnil workshop nazvaný Finanční svoboda - cesta k finanční nezávislosti, který je součástí 

akreditovaného kurzu MŠMT pro výuku finanční gramotnosti na školách v ČR. 
Workshopu realizovaného ve spolupráci s Českou spořitelnou a vzdělávací společností KFP, s.r.o. se 

zúčastnili studenti třídy PMP3 pod vedením lektorů z ostravské pobočky ČS a vyučujících ekonomických 

předmětů Mgr. Zuzany Turkové a Ing. Irena Jiříčkové. 

Ve výuce byla použita zážitková hra Finanční svoboda firmy KPF, s.r.o., která studenty přirozeným, 

zábavným způsobem seznámila s nejdůležitějšími produkty finančního trhu a jejich doporučovaným 

využitím. Studenti si osvěžili zásady vhodného nakládání s financemi v rámci domácího rozpočtu a na řadě 

simulovaných situací si ověřili schopnost správného rozhodnutí v daném čase s ohledem na stanovené 

finanční cíle. 

 

BASKETBALOVÝ ZÁPAS  

Ve středu 24.června se v městské sportovní hale uskutečnilo tradiční basketbalové utkání mezi Dream 

teamem pedagogů a výběrem studentů s výsledkem 32 : 17 ve prospěch studentů. Za tým pedagogů 

nastoupilii Skalka J., Král T., Cindler D., Rejko P. a Chodurová L. , vítězný tým studentů hrál ve složení 

Fojtíková T., Hrabovská A., Kleinová V., Sojáková M., Strachotová Z., Kopecký M. a Stoklasa M. 

 Zvítěziil lepší tým studentů s vynikajícím střelcem Mariánem Stoklasou, který zaznamenal 90% všech 

bodů. Blahopřejeme, sportu zdar a basketu zvlášt´. 

 

 



ZÁJEZD DO LONDÝNA S VÝLETEM DO STONENHENGE A WINDSORU  

Ve dnech 15.-19. června 2015 se skupina studentů a učitelů ze Střední pedagogické školy a Střední 

zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách zúčastnila 5-denního poznávacího zájezdu do Londýna. 

Během svého pobytu v zahraničí měli studenti možnost seznámit se s mnoha pamětihodnostmi 

královského města na Temži, vyzkoušet si svůj smysl pro orientaci při cestování spletitými linkami místního 

metra, a především si ověřit úroveň znalostí angličtiny v praktických situacích na londýnských ulicích, v 

obchodech a v neposlední řadě v rodinách, které poskytly studentům ubytování. 

 Zájezd do Anglie škola uskutečnila již tradičně ve spolupráci se specialisty na zahraniční jazykově-

poznávací zájezdy – CK Scholare z Brna, která zajistila dopravu do Velké Británie a zpět plně vybaveným 

zahraničním autokarem, průvodcovskou službu po celou dobu zájezdu a ubytování účastníků zájezdu v 

pečlivě vybraných hostitelských rodinách. 

 Během prvního dne v Londýně studenti absolvovali pěší okruh centrem, obdivovali nejslavnější díla 

světových malířů ze sbírek britské Národní galerie, navštívili monumentální barokní katedrálu sv. Pavla s 

výhledem na centrální Londýn a vyslechli si poutavý výklad k historii slavného Shakespearova divadla 

Globe v prostorách jeho repliky na jižním břehu Temže. 
Druhý den byl vyhrazen pro celodenní výlet mimo britskou metropoli, během něhož studenti a jejich učitelé 

navštívili nejslavnější megalitickou památku na světě – magický Stonehenge v hrabství Wiltshire a nejstarší 

dosud plně využívané královské sídlo v Británii – hrad Windsor. 
Třetí den si účastníci londýnského výletu užili procházku po Greenwichi kolem nultého poledníku, plavbu 

po Temži, návštěvu středověké dominanty města - hradu Tower of London i nákupy na jedné z 

nejrušnějších ulic Londýna – světoznámé Oxford Street. 
Program výletu byl nesmírně náročný a nohy si odpočinku příliš neužily, studenti se ale vrátili domů 

nadšení, bohatší o nové poznatky, zkušenosti a nezapomenutelné zážitky. 
Zde je hodnocení zájezdu několika z nich: 

  
Poznávací výlet do Londýna s mou školou jsem si moc užila. Mám plno zážitků a hezkých vzpomínek. 

Jsem ráda, že jsem měla možnost jet, a doufám, že to nebylo naposledy, co jsem se dostala do Anglie.                                                                             

 Lucie Suszková, tř.PMP3 
Anglie byla super. Jela bych tam znovu. Rodiny byly také úžasné. Počasí nám vyšlo, takže se mi tam líbilo 

úplně všechno:o). Doufám, že se příští rok jede znovu.    Míša Kováčová, tř.O2 
Výlet byl skvělý. Poznaly jsme nové lidi, zvyky a místa. Ubytování v rodinách se nám líbilo. Procvičily jsme 

si angličtinu. Škoda, že tento výlet netrval déle...     Aneta Vlčková a  Bára Macošková, tř. PL1  
Celý výlet do Londýna byl úžasný. Rodina, ve které jsem byl ubytován, byla také skvělá. Vše jsem si užil.                       

                                                                                                Štěpán Klos, třída PMP2 

  
Ing. Irena Jiříčková, vyuč. AJ, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

 
 

 



NATÁČENÍ TV NOE  

Ve středu 24.6. k nám zavítal malý štáb televize NOE a natáčel s našimi studenty a pedagogy reportáž o 

končícím projektu Comenius. Na výsledný dokument zahrnující záznam divadelního představení i 

reportážní rozhovory se budeme těšit a všem účastníkům děkujeme. 

 

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ NA MÚ V ODRÁCH  

Ve čtvrtek 25.6. se na radnici města Odry konal slavnostní ceremoniál, při kterém byli oceňování úspěšní 

žáci a studenti všech oderských škol. Za naši školu bylo nominováno 7 studentek, které se umístily v 

celostátních soutěžích, 3 umístění byly v literárních soutěžích, 1 ve výtvarné soutěži a 3 v soutěži výtvarně- 

jazykové. Čestné ocenění získal i sbor Datio a taneční kroužek. 

 

¨ 

 



HEZKÉ A POŽEHNANÉ LETNÍ DNY  

Všem zaměstnancům a studentům naší školy přejeme hezké prázdniny a požehnané letní dny a děkujeme 

za krásný a úspěšný školní rok. Ve škole studovalo ve školním roce 2014/15 v denní formě studia 205 

studentů, 88 z nich se úspěšně zapojilo do mimoškolních aktivit a reprezentovalo školu a jejich činnost 

vedle diplomů a čestných uznání byla oceněna také pochvalou ředitelky školy. Současně bylo uděleno 

také 8 pochval školního kaplana. Blahopřejeme všem oceněným a děkujeme za jejich práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


